
Inovação movimenta
a quarta geração

No Brasil existem cerca de 40 mil produtos
de marcas próprias, que se tornaram um importante elemento

de fidelização do consumidor

P
ode-se dizer que nos últimos anos
a marca própria foi repaginada.
Mas sua transformação não foi
apenas de imagem. O próprio

conceito evoluiu. Prova disso é que as prin-
cipais redes varejistas iniciam um movi-
mento de lançamento de tendências. E só
fazer uma visita pelas grandes cadeias de su-
permercados, para encontrar produtos de
marca própria em novas categorias, com
embalagens atrativas e bem cuidadas, e até
mesmo, produtos inéditos.

A revista embanews entrevistou Marco
Antônio Quintarelli, coordenador de varejo
do Comitê de Marcas Próprias (Compro) da
Abras - Associação Brasileira de Supermerca-
dos, para conhecer um pouco das singulari-
dades desse mercado, no qual o executivo
atua há 13 anos, responsável pela implanta-
ção do projeto de marcas próprias do grupo
Sendas, no Rio de Janeiro, em 1994, trazen-
do ao país os conceitos da 3a geração, um tra-
balho que se tornou referência no tema.
Quintarelli é sócio fundador da Associação
Brasileira de Marcas Próprias e atua no grupo
Pão de Açúcar como gerente regional de mar-
cas próprias do Rio de Janeiro.

O Compro foi criado em 2000 para pro-
mover o encontro entre fornecedores e vare-
jistas e desenvolver a capacitação técnica de
ambos, definir parâmetros de garantia de
qualidade, construção de marca e marketing,
embalagem, níveis de preço, comunicação e o
atendimento às legislações vigentes. "Nosso
esforço é no sentido de unir principalmente o
pequeno e médio varejo aos conceitos de
marca própria e tirar as dúvidas junto às in-
dustrias, dando o apoio necessário para que o
negócio se consolide de forma estruturada,
focado em qualidade", afirma Quintarelli.

Embanews: Como o senhor analisa
a evolução da categoria de
marcas próprias no Brasil?

Marco Quintarelli: A marca própria vem em
um processo de evolução já há algum tempo e
hoje está no que chamamos de 3a geração, que
se caracteriza pelos produtos bastante similares
aos líderes de categoria, com mesmo nível de
controle de qualidade, que utiliza embalagens
com apelo t formulações muito parecidos. Os
produtos de marca própria chegaram ao Brasil
na década de 60, e em meados da década de
90, houve uma revitalização das marcas pró-
prias, principalmente a partir da abertura do
mercado brasileiro às importações nos anos 90,
e tanto o varejo quanto as fábricas nacionais
começaram a investir em tecnologia de ponta;
ao mesmo tempo o conceito europeu e norte-
americano de marca própria chegou ao Brasil,
com o pioneirismo do Carrefour em 1982;
mas naquela época, a rede francesa atuou por

Marco Quintarelli: Conceitos inovadores
começam a chegarão País,

com a 4S geração de marcas próprias.

muito tempo de forma isolada neste campo.
Em 1994, o grupo Sendas trouxe para o Rio de
Janeiro os conceitos da 3a geração, que hoje vi-
goram, com produtos que ocupam as gôndolas
lado a lado com os líderes de categoria.

Embanews: Quais são as principais
tendências em relação ao consumo de
produtos de marcas próprias?

Marco Quintarelli: No exterior, a marca
própria já está na 4a geração, chamada a gera-
ção da inovação, que se distingue pelo lança-
mento de conceitos inovadores, movimento
que começa a chegar por aqui, com as gran-
des cadeias de varejo investindo em linhas de
produtos de marca própria light e diet, orgâ-
nicos, exóticos, enfim, ingressando em mer-
cados de nicho, diferenciados. A marca pró-
pria no Brasil ainda passa por adequações,
pois em nossa cultura, ela não é tão madura,
como nos Estados Unidos e Europa, onde já
está bem consolidada, e vem de longa data.

Embanews: No início, o trabalho com
a marca própria foi difícil?

Marco Quintarelli: A aceitação da idéia foi
muito difícil no começo, porque a própria
indústria não acreditava no projeto; ela se
manteve à parte. No início, foram as peque-
nas e médias indústrias com potencial que in-
vestiram e cresceram com o conceito de mar-
ca própria. Logo depois, as grandes indústrias
resolveram entrar no negócio; algumas por-
que viram ali uma boa oportunidade de cres-
cimento e, outras, como uma barreira de en-
trada para as demais, porque elas perceberam
que o varejista estaria disposto a fazer sua
marca própria com uma indústria média ou
pequena, desde que tivesse qualidade. Hoje, é
muito difícil ver uma indústria que não
queira pensar em marca própria.

Embanews: Como tem evoluído a percepção
da marca própria pelo consumidor?

Marco Quintarelli: O consumidor brasileiro,
no início, tinha muitas desconfianças em rela-
ção à marca própria, porque ele havia saído de
uma experiência anterior muito ruim, originá-
ria das décadas de 60, 70, até o início da déca-
da de 80. Eram produtos sem nome, sem mar-
ca, desconhecia-se a procedência, se havia con-
trole de qualidade ou não. Isso começou a mu-
dar aos poucos quando o Carrefour chegou ao
Brasil, em 1982, e iniciou a introdução de pro-



dutos de marca própria no País com um con-
ceito novo, já com algum estilo europeu, mas
ainda assim, eram produtos estranhos ao con-
sumidor brasileiro. Com o trabalho iniciado
pelo Sendas em meados da década de 90, íeve
início uma grande mudança: e as empresas co-
meçaram a se preocupar com a origem do pro-
duto, qualidade, as embalagens passaram a
conter dados do fabricante, SAC, e ficaram
mais atrativas, chamando a atenção do consu-
midor. Grandes indústrias nacionais tornaram-
se parceiras, avalizando um grau de qualidade
que o consumidor passou a reconhecer. O pró-
prio supermercado teve que investir no pro-
duto, em sua exposição e na divulgação através
de folhetos, pois o grande negócio da marca
própria é a visibilidade.

Embanews: Houve uma mudança no perfil
do consumidor de marca própria no Brasil?

Marco Quintarelli: O que caracteriza um pro-
duto de marca própria é o seu diferencial de
preço expressivo em relação ao líder, mantendo
uma qualidade equivalente, mas, por incrível
que pareça, a grande maioria dos consumidores
de marca própria é da classe AB. Já se detectou
por pesquisas que o consumidor da classe AB
não se importa com a marca que ele está levan-
do e, sim, com a satisfação obtida. A marca
com a qual ele se importa é a de suas referên-
cias: a troca do carro, a viagem ao exterior, um
perfume importado. Qual vai ser o sabão em
pó que vai lavar sua roupa quase nunca está en-
tre suas preocupações. Sim, ele é muito in-
fluenciado pela mídia, mas se o produto se
mostrar tão bom quanto a marca líder, ele não
vai se importar em trocar. Além disso, o consu-
midor AB viaja ao exterior e, lá fora, a cultura
da marca própria já está arraigada. Em alguns
países é comum comprar produtos de marca
própria tão bons ou melhores que os líderes; é
uma questão cultural.

Já a classe CD tem duas preocupações: urna
é garantir que o seu dinheiro seja bem utiliza-
do, por isso, muitas vezes prefere comprar um
produto de marca líder, numa promoção, a se
arriscar a trocar a marca. Esse é um detalhe de-
monstrado em pesquisas. Outro fator é o status
proporcionado na compra de marcas líderes,
presente nas classes de menor renda. E claro
que, com o passar do tempo e a necessidade de
economizar, o consumidor que prova um pro-
duto e gosta, passa a se envolver cada vez mais.
Isso gera credibilidade para o produto de mar-
ca própria, como é possível observar em pes-
quisas da Latin Panei e Nielsen. Hoje, em tor-
no de 60% da população brasileira está en-
volvida com marca própria.

Embanews: Qual é hoje a participação
média das marcas próprias no faturamento
total das redes de varejo?

Marco Quintarelli: A participação das vendas
de marca própria cresceu em torno de 17% de
2005 para 2006. Em 2005, a participação mé-
dia era de 4,7% e subiu para 5,5% em 2006.
Esse aumento pode ser atribuído ao interesse
do varejista junto à indústria em criar novas
marcas próprias em diversas categorias e ao
aumento de interesse do consumidor em rela-
ção a elas. Para a indústria, é um grande negó-
cio; ela não tem que investir em marca; para o
varejista, cria fidelização; e para o consumidor,
há uma relação de custo-beneficío: ele tem um
produto de qualidade com um preço muito
mais baixo e com a validação do varejo.
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Embanews: A marca própria também pode
ser viável às redes de varejo menores?

Marco Quintarelli: Hoje o maior empeci-
lho do varejista de pequeno porte em traba-
lhar com a marca própria se chama embala-
gem. Isso porque os volumes mínimos re-
queridos para pedidos de embalagem são
muito altos. Nessa questão, o Compro está
disponível para conversar com as empresas
de embalagem e pensar em soluções que
viabilizem o fornecimento de menores vo-
lumes para que possamos ter mais empresas
trabalhando com marca própria.

Embanews: Houve uma grande mudança
no design das embalagens de
marcas próprias nos últimos anos.
Quais foram as principais mudanças
realizadas e de que maneira isso ajudou a
alavancar a expansão da categoria?

Marco Quintarelli: O produto de marca
própria saiu de uma embalagem austera,
sem nenhum tipo de sinalização adequada,
para imagens de alta definição, com layout
criativo, envolvendo até mesmo o emprego
de tecnologias de ponta, como embalagens
com atmosfera modificada, embalagens de
formato ergonômico, elementos que já se
encontram nos produtos de 3a geração, mas
começam realmente a fazer parte dos pro-
dutos de 4a geração. Hoje, a rede varejista
já conta com produtos exclusivos, como
sanduíches em embalagens com atmosfera
modificada, que vão para o microondas e
saem fresquinhos. Trata-se de investimen-
tos que os varejistas estão fazendo junto à
indústria para aumentar a credibilidade na
marca própria e fidelizar o cliente.

Embanews: As donas das marcas
próprias gerenciam diretamente o
fornecimento das embalagens?
Como se processa essa etapa dentro do
trabalho de uma rede de varejo?

Marco Quintarelli: Baseado em minha ex-
periência, sempre defendo que todo o ge-
renciamento referente à embalagem seja fei-
to junto ao fabricante do produto. A função
do varejista é fazer parcerias com a indús-
tria, para que ela forneça o produto final, de
acordo com as especificações e necessidades
do varejista, inclusive a embalagem.

Embanews: Quais são os principais
desafios para o gerenciamento
de produtos de marca própria?

Marco Quintarelli: Acredito que a gestão
da marca própria deva ser feita como uma
unidade de negócios própria dentro da em-
presa. O varejista deve cuidar do processo
desde a criação do produto, do conceito, a
negociação do desenvolvimento do produto
com a indústria, a comercialização, fixar o
preço, armazenar o produto, cuidar da sua
disposição no ponto-de-venda e se preocu-
par com o pós-venda, inclusive com o servi-
ço de atendimento ao cliente. Ao participar
de toda a cadeia, ele saberá onde se encon-
tra a dificuldade, e conseguirá agir da me-
lhor maneira, sempre tendo em mente a sa-
tisfação do consumidor.
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